VPRAŠANJA IN ODGOVORI NA JAVNI RAZPIS
»za spodbujanje trženjskih aktivnosti receptivnih organizatorjev potovanj in turističnih
agentov na tujih trgih«
Št. 3 (23.4.2021)

1. Vprašanje:
Po izračunu dosegamo 80 točk, kar pomeni 80.000 € sredstev. Ali to pomeni, da na primer
naše aktivnosti skupaj s potnimi stroški znašati 120.000 € (po točki 11.1, 1.2.)? Če prav
razumemo, bomo dobili sofinanciranih teh 80.000 € za aktivnosti, potne stroške in hotele?
ODGOVOR:
Sofinanciranje projekta je odvisno od doseženega števila točk po merilih za ocenjevanje vlog,
ki so opisana v poglavju I. 9 Merila za ocenjevanje vlog ter podrobneje v poglavju III.
PODROBNEJŠA PREDSTAVITEV MERIL IN IZPOLNJEVANJA POGOJEV ZA
OCENJEVANJE VLOG.
Aktivnosti in njihova višina, ki so predmet sofinanciranja po tem razpisu so odvisni tako od
deleža upravičenih priznanih stroškov, ki se razlikuje glede na vrste priznanih stroškov, kot tudi
od tega, kateri stroški so upravičeni in kateri stroški niso (skladno z določili poglavja I. 11. 1
Upravičeni stroški in 6. člena pogodbe, na primer DDV ni priznan strošek, ravno tako so tudi
omejitve pri potnih stroških), ter skladno s poglavjem II. PODROBNEJŠI OPIS AKTIVNOSTI
PREDMETA JAVNEGA RAZPISA, kjer je natančno prikazano kateri stroški so upravičeni glede
na prednostni trg, kjer izvajate oz. boste izvajali aktivnosti.

2. Vprašanje:
Upravičeni stroški prijavitelja (str. 27) - Upravičenih imamo 80.000 €. Neposredni stroški
so 90 %. Ali to zajema dejanske organizacijske stroške sofinanciranja promocijskih in
trženjskih stroškov? Ali to pomeni, da dobimo: a) sofinanciranih 72.000 € kot neposredne
stroške in b) 8.000 € kot pavšal. Kam so všteti potni stroški – v sofinanciranje
neposrednih stroškov ali v pavšal? Ali to pomeni, da za 8.000 € posrednih upravičenih
stroškov potrebujemo kakršnokoli dokumentacijo?
ODGOVOR:
Delno je podan odgovor že pri vprašanju št. 1. tega sklopa vprašanj in odgovorov. Skladno s
točko II.1 Način izvedbe aktivnosti, ki so predmet javnega razpisa, je natančno zapisano kateri
stroški se štejejo kot upravičeni stroški. Posredni stroški niso eksplicitno navedeni z vrsto
upravičenega stroška, ampak se pavšalno pripišejo vsakokratni vrednosti na Zahtevku za
izplačilo. Gre za vse posredne stroške povezane s predmetom javnega razpisa, kot so npr.
stroški delovanja upravičenca in jih upravičencu ni potrebno posebej dokazovati, vendar pa
mora upravičenec paziti, da istega stroška ne uveljavlja hkrati po različnih virih javnega
sofinanciranja. Za boljše razumevanje je oblikovana pregledna tabela z maksimalnimi deleži
sofinanciranja posameznih vrst upravičenih stroškov glede na izvedbo aktivnosti po posameznih

trgih (ločeno po trgih, ki se uvrščajo v skupino trgov A in trgov B), na strani 27. razpisne
dokumentacije. V kolikor bo znašal Zahtevek za izplačilo npr. v vrednosti 10.000 evrov za
neposredne upravičene stroške, imate pravico obračuna pavšala 10%, kar predstavlja 1.000
evrov. Zato bi Zahtevek za izplačilo v tem primeru znašal 11.000 evrov. Sredstva črpate
sukcesivno do celotne realizacije pogodbene vrednosti.

3. Vprašanje:
Ali lahko naredimo promocijske aktivnosti na več trgih? Ali lahko naredimo več
promocijske aktivnosti na enem trgu (na primer Nemčija, en workshop v Munchnu in eden
v Berlinu)?
ODGOVOR:
Razpisna dokumentacija niti pogodba ne omejujeta števila trgov oziroma števila promocijskih
aktivnosti na posameznem trgu.

4. Vprašanje:
Obrazec 3 – če imamo aktivnosti na različnih tržiščih ali moramo opisati vsako aktivnost
za posamezno tržišče ali lahko v enem obrazcu opišemo vse aktivnosti za vsa tržišča?
ODGOVOR:
V ta del obrazca navedete opis vseh načrtovanih aktivnosti vašega projekta za vsa tržišča.
Sama vsebina opisa je na strani prijavitelja, opis pa naj bo kratek in okviren, kako in s katerimi
aktivnostmi boste pristopil k projektu, na katerih trgih in druge informacije.

5. Vprašanje:
Kdo pripravlja pogodbo?
ODGOVOR:
V primeru, da bo vloga prijavitelja izbrana za sofinanciranje, bo prijavitelj pozvan s strani STO
k podpisu pogodbe, ki jo bo STO sestavil skladno z vsebino vloge prijavitelja, po vzorcu iz
razpisne dokumentacije v najvišji vrednosti sofinanciranja, kot izhaja iz odgovora na predhodno
1. vprašanje tega sklopa vprašanj in odgovorov. Z oddajo vloge, med katerimi je obvezno tudi
parafiran obrazec Vzorec pogodbe, se strinjate z vsebino le-te.

6. Vprašanje:
Fizična prisotnost (v pogodbi) – ali je lahko fizična prisotnost našega predstavnika na
destinaciji ali je potrebna fizična prisotnost nekoga iz pisarne?
ODGOVOR:
Skladno z določilom poglavja I. 11. 1 Upravičeni stroški, podtočki 1.2 organizacija in izvedba
predstavitve Slovenije na turistični delavnici (t.i. workshopu) ali drugih predstavitvah v živo
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(fizična prisotnost na ciljnem tujem trgu) se upravičene strošek ne omejuje oziroma ločuje glede
na to, ali so nastali s strani predstavnika ali osebe zaposlene na sedežu upravičenca.

7. Vprašanje:
Če smo pravilno prebrali pogoje, pomeni da preteče od plačila aktivnosti s strani
prijavitelja do priliva zneska sofinanciranja STO 60 dni?
ODGOVOR:
Skladno s pogodbenimi določili bo STO nakazal denarna sredstva v roku 30 dni po prejemu
pravilno izstavljenega Zahtevka za izplačilo. Potrjen Zahtevek za izplačilo s strani STO je
podlaga za izstavitev eZahtevka s strani upravičenca.

8. Vprašanje:
Obrazec 3 (podatki o dejavnosti prijavitelja in projektu) – če smo prav razumeli, izpolnimo
obrazec in priložimo potrdilo s strani poslovne banke, o višini plačil iz tujine na svoj
bančni račun posebej za leto 2018 in 2019. V tem primeru, nam potem ni potrebno
izpolnjevati priloge 6 v obrazcu 3 in priložiti vsa zahtevana dokazila (za trženjske
receptivne aktivnosti v l. 2018, 2019)? V tem primeru potrdilo poslovne banke zadostuje?
ODGOVOR:
DA, priložite ali potrdilo poslovne banke o višini plačil iz tujine na vaš bančni račun posebej za
leto 2018 in posebej za leto 2019, ki dokazuje prilive iz tujine vsaj v vrednosti 20% čistih
prihodkov od prodaje v posamičnih letih (priliv iz tujine za leto 2018, v primerjavi s čistimi prihodki
od prodaje v letu 2018 ter priliv iz tujine za leto 2019, v primerjavi s čistimi prihodki od prodaje v
letu 2019). V kolikor boste dostavili te podatke, NI POTREBNO prilagati še izpolnjenega obrazca
iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
Na to vprašanje je bil odgovor tudi že podan v okviru vprašanj in odgovorov na javni razpis »za
spodbujanje trženjskih aktivnosti receptivnih organizatorjev potovanj in turističnih agentov na
tujih trgih« Št. 2 (19.4.2021) v okviru odgovora na vprašanje številka 8.
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